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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 31-én 14 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, és Vágó Lajos képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
Meghívott:

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző
Fülöp Erzsébet óvoda intézményvezető

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna alpolgármestert és Hegyi Ferencné
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a
2017/2018. nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról (A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján)
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Belső ellenőr kiválasztása a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Napközi Konyha átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala
- Óvoda Alapító Okiratának módosítása
- A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
7. Döntés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” c. felhívásra benyújtandó pályázatról
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Kovács Mária Ecsegfalva Község Polgármesterének 2017. évi szabadságának
ütemezése
Előadó: Kovács Mária polgármester
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9. Vagyonkezelői hozzájárulásról döntés a Hortobágy-Berettyó csatorna ecsegfalvi
hídjának átépítése kapcsán
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Egyebek
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
6/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 31-én tartandó
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a
2017/2018. nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról (A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján)
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Belső ellenőr kiválasztása a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Napközi Konyha átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala
- Óvoda Alapító Okiratának módosítása
- A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
7. Döntés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” c. felhívásra benyújtandó pályázatról
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Kovács Mária Ecsegfalva Község Polgármesterének 2017. évi szabadságának
ütemezése
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Vagyonkezelői hozzájárulásról döntés a Hortobágy-Berettyó csatorna ecsegfalvi
hídjának átépítése kapcsán
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Egyebek
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1. napirendi pont:
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben van kérdésük, illetve hozzászólásuk, akkor azt tegyék
meg.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, elfogadásra javasolja.
A képviselő-estület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
7/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Önkormányzat Képviselő-testülete
árajánlatot kért a Gyomaközszolg Nonprofit Közszolgáltató Kft.-től „a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
települési közszolgáltatás” ellátására.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó eljárási
szabályokat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), a
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Kormányrendelet
tartalmazza.
A Vgtv. 4. §. (2) bekezdés d) pontja előírja, hogy a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási
tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a
településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről. A Vgtv. 45. §. (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének
rendeletben kell megállapítania a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére
vonatkozó szabályokat.
Az árajánlat alapján a díj mértéke: 3385,-Ft/m3+ ÁFA
Kéri a képviselők véleményét.
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Hegyi Ferencné képviselő:
Nagyon sokallja a Gyomaközszolg. árajánlatát. Szerinte ilyen magas díjért nem fognak
szippantatni. 15- 20 ezer Ft-ot nem fognak tudni kifizetni a lakosok.
Valami más megoldást kellene keresni.
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy 28 település került hasonló sorsa, ahol nincs már
szennyvíz begyűjtési rendszer.

Czene Boglárka jegyző:
Amennyiben az önkormányzat nem köti meg a szerződést, akkor megszegi azt a kötelezettségét,
amit a jogszabály előírt.
Az önkormányzatnak kötelessége biztosítani azt, hogy az összegyűlt szennyvizet a lakosság el
tudja szállíttatni.
Kovács Mária polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja a közszolgáltatási
szerződés megkötését, öt évre vonatkozóan.

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

8/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. árajánlatát és 2017. február 1. naptól
2022. január 31-ig szerződést köt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére a határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
Melléklet: közszolgáltatási szerződés
Ezt követően javaslatot tesz a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére
vonatkozó rendelet megalkotására.
Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
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Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II.1.)
önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3. napirendi pont:
Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a
2017/2018. nevelési évre vonatkozóan
Kovács Mária polgármester felkéri Fülöp Erzsébetet, az óvoda intézményvezetőjét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a beiratkozás rendjével kapcsolatosan.
Fülöp Erzsébet intézményvezető:
Az óvodai beíratás időpontját 2017. április 24-én (hétfő) 800-1600 óráig valamint
2017. április 25-én (kedd) 800-1600 óráig javasolja meghatározni.
Kovás Mária polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
9/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott
Ecsegfalvi Óvodába a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját
és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
A 2017. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvai
gyermeket a 2017/2018. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő
személyesen,
2017. április 24-én (hétfő) 800-1600 óráig valamint
2017. április 25-én (kedd) 800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti óvodai intézményben.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beiratkozás idejét és a
beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal
hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Szarka Andrea aljegyző
Fülöp Erzsébet intézményvezető
Határidő:
értelem szerint
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4. napirendi pont:
Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról (A nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §
(7) bekezdése alapján)
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Az Ecsegfalvi Óvoda vezetőjének javaslata alapján
az óvoda 2016/2017-es nevelési évet érintő nyári zárva tartására vonatkozó terve az előző évek
gyakorlata alapján 2017. augusztus 7. – 2017. augusztus 18. napja között 10 munkanap.
A zárva tartásra a dolgozók szabadság kiadása, valamint a szükséges intézményi felújításikarbantartási munkák elvégzése miatt van szükség.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
10/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Ecsegfalvi Óvodában az óvoda nyári zárva tartás időpontját 2017. augusztus 7. 2017. augusztus 18. napja között határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a döntésről legkésőbb
február 15-ig tájékoztassa a szülőket.
Felelős: Fülöp Erzsébet intézményvezető
Határidő:

2017. február 15.

5. napirendi pont:
Belső ellenőr kiválasztása a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez
Kovács Mária polgármester felkéri Jegyző Asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet:
Czene Boglárka jegyző:
A Képviselő-testület a 82/2016.(XII.13.) Ef. Kt. határozatával döntött a 2017. évi belső
ellenőrzési terv elfogadásáról, valamint meghatározta azoknak a személyeknek/szerveknek a
körét is, akiktől árajánlatot kíván bekérni a szolgáltatás elvégzésére vonatkozóan.
Az árajánlat tételre kijelölt személyek/szervek részére (Bencze Lajosné, Gyurkóné Bondár
Anna, Menyhért és Társa Kft., CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft.) 2016.
decemberében írásban megküldésre került az ajánlatkérés a pályázati feltételekkel.
A pályázatok benyújtásának határideje 2017. január 15-e volt. Az érintett pályázók közül 3
pályázó nyújtott be határidőn belül pályázati anyagot.
A pályázat kiírása szerint benyújtandóak voltak az alábbi dokumentumok:
6

-

az államháztartási miniszter engedélye a költségvetési szervek belső ellenőrzési
tevékenységének végzéséről szóló igazolás másolata,
a pályázó által kiválasztott ellenőrzési módszer megjelölése a 2017. évi belső ellenőrzési
tervben foglalt feladatok ellátásra vonatkozó ellenőrzési napokra bontott árajánlattal,
legalább két referenciamunka megjelölése.

A beérkezett árajánlatok az alábbiak voltak:

PÁLYÁZÓK MEGJELÖLÉSE
PÁLYÁZAT
TARTALMA

CS.A.CS.
Könyvvizsgáló
Gyurkóné Bondár Anna
és Informatikai
Szolgáltató Zrt.

Alap + Áfa (Forint) 42.000+11.340

Bencze Lajosné

42.000 + 11.340

62.000+16.740

Vizsgálati napok
száma

2 revizori nap

2 revizori nap

2 revizori nap

1 revizori nap
munkadíja (Forint)

21.000 + 5.670
= 26.670

21.000 +5.670 = 26.670

31.000+8.370 =39.370

Kéri a képviselő-testületet, hogy az árajánlatok alapján hozza meg döntését.
A képviselő-testület az árajánlatokat megvitatta és egyhangúlag 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
11/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecsegfalva Község
Önkormányzata és az Ecsegfalvi Óvoda esetében a 2017. évre vonatkozó belső
ellenőrzési terv alapján történő belső ellenőrzés elvégzésével Gyurkóné Bondár
Annát bízza meg.
A belső ellenőrzés pénzügyi fedezetét – 53.340,-Ft-ot - Ecsegfalva Község
Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletének tartalék sora biztosítja.

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a nyertes pályázóval
történő a belső ellenőrzés elvégzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés
megkötéséről, valamint az ellenőrzési tervben foglalt feladatok megvalósításáról.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2017. december 31.
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6. napirendi pont:
Napközi Konyha átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala
- Óvoda Alapító Okiratának módosítása
- A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmonjda, hogy a Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III. 5. Intézményi
gyermekétkeztetés támogatása jogcím vonatkozásában rögzíti, hogy „a támogatás igénylésének
feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult
feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági
társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést”. Ennek megfelelően saját konyhás
feladatellátás esetében nem megfelelő, ha az önkormányzat „szakfeladaton” biztosítja a
feladatellátást, mindenképpen szükséges költségvetési szerv bevonása.
Ecsegfalva Község Önkormányzata közvetlenül biztosította az étkeztetést, így a 2016.
december havi rendes ülésén döntött, hogy az Ecsegfalvi Óvodába, mint költségvetési szervbe
integrálta e feladat ellátását.
Az eltelt idő tovább indokolja, hogy a napközi konyha az önkormányzat „szakfeladatáról”
teljesen kikerüljön és egészében beintegrálódjon az Ecsegfalvi Óvodába.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat módosítást,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a mellékletek szerinti tartalommal
hagyja jóvá és alkossa meg a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítását.
Amennyiben az Óvoda Alapító Okiratának módosításával egyetértenek, kéri hogy
kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
12/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Ecsegfalvi Óvoda
39/2014. (VI.24.) KT. sz. határozattal elfogadott alapító okiratának módosítását e
határozat melléklete szerint elfogadja.
Melléklet: Alapító Okirat módosítása
Határidő: azonnal
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Kovács Mária polgármester

Kovács Mária polgármester kéri a képviselőket, hogy fogadják el az Óvoda alapító okiratának
egységes szerkezetben.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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13/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Ecsegfalvi Óvoda
39/2014. (VI.24.) KT. sz. határozattal elfogadott, és a 87/2016.(XII.13.) Kt. sz.
határozattal , valamint a 12/2017.(I.31.) Kt.sz. határozattal módosított alapító
okiratát egységes szerkezetben elfogadja.
Melléklet: Ecsegfalvi Óvoda Alapító Okirata egységes szerkezetben
Határidő: azonnal
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Kovács Mária polgármester
Kéri a képviselőket, hogy aki a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2017.(II.1.) rendelete
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

7. napirendi pont:
Döntés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
c. felhívásra benyújtandó pályázatról
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Czene Boglárka jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy Az önkormányzati ASP rendszerhez
való csatlakozás valamennyi önkormányzat számára kötelező.
A Kormány az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletben
előírta, hogy
2017. október 1-jéig az önkormányzati adórendszeréhez csatlakozik valamennyi helyi
önkormányzat,
2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez
csatlakozik – interfészes csatlakozás esetén a Korm. rendelet 3. melléklet szerinti adatok
teljes körének átadhatóságát biztosítja – az összes helyi önkormányzat.
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Fent részletezett feladatok megvalósításához megjelent a „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú pályázati felhívás, melynek keretében lehetőség van a szükséges technikai-, szakmai
feltételek finanszírozására. A támogatás feltétele az ASP rendszerről szóló Korm. rendeletben
foglaltak betartása, az ott rögzített előfeltételek megléte.
A felhívás feltételeinek megfelelő projektek vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a
rendelkezésre álló forrás erejéig.
A felhívás szerint az alábbi támogatási kategóriák és igényelhető összegek kerültek
meghatározásra:
-

3.000 fős lakosságszáma alatt bruttó 6.000.000 Ft
3.000 – 10.000 fő között bruttó 7.000.000 Ft
10.000 fő felett bruttó 9.000.000 Ft

Közös hivatalok esetén a székhely és tagtelepülések lakosságszámát együttesen kell alapul
venni.
Önkormányzatunk a 2. kategóriába esik, így a bruttó 7.000.000 Ft összegű támogatást lehet
igénybe venni.

Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri a képviselőket, hogy
amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
14/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának – mint a Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal tagönkormányzatának – Képviselő-testülete támogatja a „Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtásra kerülő
támogatási kérelmet az alábbiak szerint:
A pályázat keretében igényelt támogatás összege 7.000.000 Ft, a támogatás
intenzitása 100%.
A Képviselő-testület felhatalmazza Dévaványa Város Önkormányzat
polgármesterét a támogatási kérelem határidőben történő benyújtására.
Határidő: 2017.február 01 – 2017. február 28.
Felelős:

Valánszki Róbert polgármester
Czene Boglárka jegyző
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8. napirendi pont:
Kovács Mária Ecsegfalva Község Polgármesterének 2017. évi szabadságának ütemezése
Czene Boglárka jegyző ismerteti az előterjesztést.
Tájékoztatásul elmondja, hogy A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
VII/A. fejezet 225/C. § értelmében:
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

A Polgármester Asszony esetében vezetett szabadság-nyilvántartás szerint 2016. évről áthozott
szabadság 39 nap volt, 2017. évben a már beidézett jogszabályhely szerint a tárgyévben 39 nap
szabadság illeti meg, összesen 78 nap szabadsággal rendelkezik.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a szabadság ütemezését fogadja el.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
15/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Szabadság kezdete
2017.01.12.
2017.02.06.
2017.03.01.
2017.05.11..
2017.07.10.
2017.08.07.
2017.11.06.
2017.12.19.

Szabadság vége
2017.01.24.
2017.02.24.
2017.03.22
2017.05.12.
2017.07.21.
2017.08.19.
2017.11.18
2017.12.29
11

Igénybe vett napok száma
9
15
15
2
10
10
10
7

A képviselő-testület felszólítja Polgármester Asszonyt, hogy a 2016. évről áthozott 39 nap
szabadságot a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX tv.. 225/C § (4) bek. alapján
2017.március 31-ig vegye ki. Ezzel egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a
szabadság kiadását.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: folyamatos

9. napirendi pont:
Vagyonkezelői hozzájárulásról döntés a Hortobágy-Berettyó csatorna ecsegfalvi hídjának
átépítése kapcsán
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy A PONT-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó
Zrt. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) azzal a kéréssel kereste meg önkormányzatunkat,
hogy az ecsegfalvi Hortobágy-Berettyó csatorna hídfelújítása kapcsán a 04/8 helyrajzi számú
önkormányzati területtel kapcsolatban vagyonkezelői hozzájárulásunkat adjuk az ezen a
területen megvalósítandó ideiglenes terelőúthoz. A vagyonkezelői hozzájárulást a híd és az út
engedélyezési eljárásában fogják felhasználni.
Kérelmében a tervező leírja, hogy a Magyar Közút NZrt. megbízta őket, hogy a HortobágyBerettyó csatornán lévő ecsegfalvi közúti híd átépítésének terveit elkészítsék. A híd a 4205 jelű
út 13+975.40 km szelvényében, a csatorna 48.99 fkm szelvényében van. Az építés ideje alatt a
közúti forgalmat a híd ÉK-i oldalán fekvő, felhagyott vasúti híd alépítményein épített
provizórium és az egykori vasúti töltésen vezetett terelőúton kell biztosítani.
A kérelmükhöz mellékelték a hídépítés kapcsán elkészített terveket, leírásokat, melyből látható,
hogy a kapcsolódó útszakasz átépítése a hídtól a kisebb szelvény felé mintegy 165 m-re, a
község felé mintegy 180 m-re terjed ki, és érinti a 4205 jelű utat és az árvédelmi töltést
keresztező, a község kezelésében lévő zsilipes áteresz műtárgyat. A tervezett terelőút ezen kívül
keresztezi az ugyancsak a község kezelésében lévő belvízátemelő csővezetéket.
Kérik, hogy a híd átépítésére, a csatlakozó útszakasz átépítésére, a terelőút ideiglenes hídjának
létesítésére és bontására, valamint a terelőút építésére és bontására a vagyonkezelői
hozzájárulást megadni szíveskedjünk.
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Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2005.(X.28.) KT. számú rendelet 4. § (1) bekezdés
szerint az önkormányzati vagyon tulajdonos jogokat a képviselő-testület gyakorolja, ezért kéri
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hídépítés során a híd és a csatlakozó útszakasz átépítése,
a terelőút ideiglenes hídjának létesítése és bontása, valamint a terelőút építése és bontása
munkálataihoz vagyonkezelői hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek.
Amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
Kovács Mária polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő
határozatot:
16/2017.(I.31.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Közút NZrt.
megbízásából a PONT-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. (1119 Budapest,
Thán Károly u. 3-5.) tervező vállalat által készített tervek és műszaki leírások
ismeretében a Hortobágy-Berettyó csatornán lévő ecsegfalvi közúti híd átépítése
kapcsán úgy dönt, hogy vagyonkezelői/tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a híd és a csatlakozó útszakasz átépítése, a terelőút ideiglenes hídjának létesítése és
bontása, valamint a terelőút építése és bontása munkálati alatt az önkormányzat
tulajdonában lévő Ecsegfalva, külterület 04/8 helyrajzi szám alatti területet
használja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vagyonkezelői hozzájárulást
aláírja.
Felelősök:

Kovács Mária polgármester

Határidő: folyamatos

10. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester felkéri Gaál Marianna alpolgármester, hogy adjon tájékoztatást
az EFOP-1.5.3-16 kódszámú a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbenkedvezményezett térségek” című pályázati felhívás kapcsán.
Gaál Marianna alpolgármester:
Elmondja, hogy a pályázati konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás
érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása.
A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák
komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű
fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

13

A programban vannak kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek. A választható
feladatokban kellene majd döntést hozniuk.
Ilyenek lehetnek pl. ösztöndíj programok, falunapi rendezvények, stb.
Kovács Mária polgármester javasolja pl. a fiatalok szakmához jutásának segítését, .
tehetséggondozást, stb. Számításba jöhet még pl. drogprevenciós előadások tartása, stb.
Kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy milyen választható tevékenységekre
nyújtsanak be pályázatot.
Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a képviselőtestület rendkívüli nyilvános ülését 1550-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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